Fietsroute 2015
Tsjerkepaad
(± 22 km)
Fietsroute langs Nieuwehorne, De Knipe, Mildam
en Katlijk.
De kerken zijn geopend op zaterdagmiddag van
13.30 tot 17.00 uur in de maanden juli en
augustus en de eerste twee zaterdagen in
september.
Start 1:
Kerk van
Nieuwehorne,
Schoterlandseweg 38
8414 LX

Deze huidige kerk is in 1779 gereed gekomen, maar
reeds in 1315 heeft hier een kerk gestaan. Boven de
deur van de kerk is een steen met de naam van
Grietman Martinus van Scheltinga die de bouw van
de kerk gesteund heeft. De kerk is een eenvoudige
zaalkerk met een driezijdige koorsluiting en is
gebouwd van gele steentjes. Bij de restauratie van
2001 is er een Bakker en Timmenga orgel geplaatst.
Het orgel komt oorspronkelijk uit het gereformeerde
kerkje van Hindeloopen en dateert van 1915.
Tijdens Tsjerkepaad is er een beamer-presentatie
over de geschiedenis van de kerk. De liturgische
kleden worden getoond en het Bakker en Timmenga
orgel zal tussen 15.00 en 16.00 uur bespeeld
worden.
De fietsroute begint (vervolgt) aan de overkant van
de Schoterlandseweg door de Zijweg in te fietsen.
De Zijweg gaat over in een fietspad (het Bospad).

Het fietspad geheel uit fietsen; deze gaat over in
een verharde weg. Weg vervolgen tot T-splitsing
waar u linksaf gaat. Op kruising rechtsaf
(Hogeveensweg). Halverwege linksaf bij
fietsroutebord nr. 99 (het Imke Klaverpad).
Fietspad geheel uit fietsen en bij T-splitsing
rechtsaf (Jan Jonkmanweg). Deze weg geheel
uit fietsen tot u bij de Compagnonsvaart komt.
Ga de brug over en sla linksaf. Na 100 meter
ziet u de Doopsgezinde kerk van De Knipe.

Start 2:
Doopsgezinde
kerk De Knipe
Ds. Veenweg 61
8456 HK

Het kerkgebouw is van 1751 en heeft een
klokgevel. De steen naast de voordeur vermeldt
dat ds. Annie Zernike, de eerste vrouwelijke
predikant in Nederland, hier in 1911 werd
bevestigd. Later trouwde zij met de bekende
kunstschilder Jan Mankes. In de kerkruimte is
nog het authentieke interieur met banken en
stoelen aanwezig. Het orgel uit 1962 is
gebouwd door Bakker en Timmenga. Tijdens
Tsjerkepaad is er een expositie met werk van
kinderen .van de beide basisscholen over hoe
zij De Knipe zien over 10 jaar.
Fiets langs de Ds. Veenweg richting
Heerenveen. Deze weg gaat over in de
Meijerweg. Halverwege deze weg ziet u aan de
linkerkant het bord met  “Kerkelijk  centrum  van  
de Nij Brongergea  Tsjerke”  erop.  Schuin  achter  
dit gebouw bevindt zich de Protestantse kerk.”

Start 3:
Nij Brongergea
Tsjerke
Meijerweg 70
8456 GH

Het Witte Kerkje, zoals het in De Knipe wordt
genoemd, is in 1661 gebouwd met materiaal dat
gedeeltelijk afkomstig is van het oude kerkje van
Brongergea. Hiervan  is  de  officiële  naam  “Nij
Brongergea  Tsjerke”  afgeleid.  Het  Bakker  &  
Timmenga orgel dateert van 1916 . In 2012 is er
een modern liturgisch centrum gerealiseerd.
Op 22 augustus en 12 september is de kerk open
van 11.00-17.00 uur (andere zaterdagen vanaf
13.30 uur).
Op 12 september wordt in de Nij Brongergea
Tsjerke om 11.00 uur met een orgelconcert de
aftrap gegeven voor de unieke Tsjerkekuier van
Nij Brongergea Tsjerke via de Doopsgezinde Kerk
naar de Mattheuskerk in Langezwaag. Deze
historische kuier door de landerijen is alleen te
maken op 22 augustus en 12 september a.s."
Om de route te vervolgen fietst u verder richting
Heerenveen. Fiets door totdat u linksaf kunt slaan
de Woudsterweg in. Voordat u dat doet kunt u aan
de rechterkant van de weg, verscholen in het
bosje achter de bushalte, een joodse
begraafplaats bekijken.
Deze joodse begraafplaats is waarschijnlijk na
1824 in gebruik genomen. De graven op een
joodse begraafplaats worden niet geruimd uit
respect voor de eeuwige rust van de overledenen
zoals dat in de joodse godsdienstige voorschriften
is vastgelegd.

Fiets nu de Woudsterweg in. U fietst nu tevens op
de  langeafstandswandelroute  “Het  Japikspaad”  De  
route gaat van St. Jacobiparochie naar Hasselt over
een afstand van 150 km.
U komt langs het Museum Belvédère. Wanneer u
via de vaste brug het museum aan de rechterkant
passeert komt u op de Van Limburg Stierumweg. Op
de kruising gaat u gaat u linksaf de Marijkemuoiwei
in. U fietst door tot u aan de linkerhand de
klokkenstoel van Brongerga tegenkomt. Er bevindt
zich daar een bord met informatie over de omgeving
en de families die er begraven liggen.
Vervolg uw weg op de Marijkemuoiwei tot u op de
kruising met de Bieruma Oostingweg/ Weversbuurt
komt. Ga rechtdoor de Molenlaan in. U ziet aan uw
rechterhand een informatiebord over het Japikspaad
waarop u zich nu opnieuw bevindt. Wanneer u de
Molenlaan helemaal bent uit gefietst, komt u bij de
Schoterlandseweg. Ga hier rechtsaf. Na ongeveer
honderd meter ziet u het kerkje van Mildam, dat nu
in gebruik is als expositieruimte.
Start 4: Galerie
It Alde Tsjerkje
Mildam
Schoterlandseweg 37
8454 KB
www.galerieitaldetsjerkje.blogspot.com

Het kerkje is gebouwd in 1726, en was tot 1964 in
gebruik als Nederlands Hervormde Kerk. Het kerkje
raakte in verval maar door inspanningen van de
plaatselijke bevolking en met hulp van
Monumentenzorg en de gemeente Heerenveen is
het kerkje gerestaureerd en in bezit gekomen van de
stichting  “It  Alde  Tsjerkje  Mildaem”.  Vanaf  1983  biedt  
het onderdak aan het Kreatief Kollektief. Dit bestaat
uit 7 personen die elk één of meer technieken van
kunstnijverheid beoefenen. Hun kunstproducten
(glaskunst, mozaïek, quilts en patchwork, 3-d
weefkunst, pentekeningen en schilderijen,

edelsmeedkunst en beeldhouwwerk) worden in
het kerkje verkocht van wo. t/m zat. van 14.00 17.00.
Van zat. 6 juni t/m vr. 31 juli is er de expositie
van  het  vijf  meter  hoge  viltkunstwerk  “De  nacht  
van  Rixt  van  ’t  Oerd”  van  viltwerkgroep  FLUES.  
Vanaf zaterdag 1 augustus is er het Raku
gestookt aardewerk van Tjabel Klok uit Opeinde
te bewonderen.
Fiets Mildam door over de Schoterlandseweg.
Nadat u Mildam uit bent gefietst, steekt u de
Schoterlandseweg over ter hoogte van de
bushalte en fietst u de Bisschopslaan in. Rij
deze in zijn geheel uit tot u bij de kruising
Kerkelaan/ Breedsingel bent.
Het 16e-eeuwse kerkje van Katlijk met
klokkenstoel bevindt zich aan de Kerkelaan na
ongeveer 500 meter aan de rechterkant.
Start 5:
Thomastsjerke
Ketlik
Kerkelaan 20
8455 JR
www.thomaskerkje.eu

De Thomastsjerke in Katlijk stamt
uit de eerste helft van de 16e eeuw
en is bezit van de Stichting Alde
Fryske Tsjerken.
De karakteristieke kerk is een
eenvoudig éénbeukig gebouw. Als
bouwmateriaal is de rode
rooswinkel gebruikt, een
baksteensoort die kenmerkend is
voor Friesland in de eerste helft
van de 16e eeuw. Naast de kerk
staat een klokkenstoel uit 1930.
Ieder jaar vindt hier van 21
december tot 1 januari het Sint
Thomasluiden plaats.

Voor de route gaat u terug naar het kruispunt.
Ga nu de W.A. Nijenhuisweg in. Deze weg fietst u
in zijn geheel uit. Op de kruising gaat u rechtsaf de
Houtlaan in. Einde weg de Schoterlandseweg
oversteken naar het fietspad en dan linksaf. Na
enkele meters rechtsaf het fietspad op. U fietst nu
op de Buitenweg. Het fietspad maakt een scherpe
bocht naar links. U passeert aan uw rechterhand
het dorpsfeestterrein (het Flaeijelfeest) met
achteraan de plaggenhut. Het fietspad gaat over in
de verharde Buitenweg waarna u de tweede weg
links neemt de Pastorielaan. Aan het einde ziet u
links weer het kerkje van Nieuwehorne.

Met dank aan: de plaatselijke werkgroepen
Museum Willem van Haren Heerenveen
Foto's van Katlijk, Nieuwehorne en Mildam: Henk Nijzing.
Foto kerk De Knipe van website "Von Himmel hoch"

